
ZARZĄDZENIE NR 70/2019
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w  Małkini Górnej do wydawania decyzji 
administracyjnych oraz do realizacji zadań wynikających z ustaw

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 
art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), 
art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. 
zm.) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2092), art. 8b i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.), art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510) 
art. 10 ust. 2 w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy w wychowaniu dzieci (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2134), art. 178 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz.U. 2019 r. poz. 1111), art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych w związku z art. 10 ust. 13 ustawy 
z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem'' (Dz. U. z 2019 r. poz. 473), 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 
programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061) oraz art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Katarzynę Sobieską - Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej do:

1) prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 
pomocy społecznej;

2) prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych;

3) prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego;

4) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych 
sprawach decyzji administracyjnych;

5) prowadzenia postępowań wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej świadczeniobiorcom i innym niż ubezpieczeni, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

6) prowadzenia postępowań w zakresie ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz wydawania w tych 
sprawach decyzji administracyjnych;

7) prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach 
rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych, przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia, oraz 
wydawania w tych sprawach postanowień i zaświadczeń;

8) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za 
życiem” oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych;

9) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej;

10) realizacji zadań wynikających z programu rządowego „Dobry start” oraz do wydawania w tym zakresie 
rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych, przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia oraz 
wydawania w tych sprawach postanowień i zaświadczeń.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:

1) zarządzenie nr 166/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Małkini Górnej do wydawania  decyzji administracyjnych oraz do realizacji zadań wynikających 
z ustaw;
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2) zarządzenie nr 85/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej do wydawania decyzji administracyjnych oraz do 
realizacji zadań wynikających z ustaw;

3) zarządzenie nr 148/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej do wydawania decyzji administracyjnych oraz do 
realizacji zadań wynikających z ustaw.

§ 3. Upoważnienie jest ważne do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia przez Panią Katarzynę 
Sobieską funkcji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek
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